Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu
konaného dňa 5. novembra 2016 v Banskej Bystrici.
Prítomní: 82 delegátov s hlasovacím právom z 85 pozvaných a ďalší hostia.
Prezenčná listina v prílohe.
Program:
1. Otvorenie VZ SAZ a schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ
2. Schválenie programu VZ SAZ
3. Voľba pracovných komisií VZ SAZ
4. Výročná správa prezidenta SAZ
5. Správa o vývoji hospodárenia SAZ v roku 2016 a Informácia o hospodárení obchodnej
spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2016.
6. Správa o činnosti kontrolóra SAZ
7. Správa reprezentačného trénera SAZ
8. Vystúpenie zástupcu reprezentantov SAZ
9. Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ
10. Prezentácia kandidátov na post prezidenta SAZ
11. Voľba prezidenta SAZ
12. Voľba viceprezidenta SAZ
13. Voľba členov Výkonného výboru SAZ
14. Voľby predsedu a členov Odvolacej komisie SAZ
15. Obed
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie VZ SAZ
18. Záver
Na úvod pozdravil a privítal prítomných delegátov a hostí VZ SAZ prezident SAZ p. Korčok.
Zároveň zvlášť privítal olympijského víťaza v chôdzi na 50 km p. Mateja Tótha a vyzval
prítomných ku konštruktívnemu rokovaniu počas VZ SAZ. Vedením rokovania VZ SAZ bol
poverený p. Gubrický, generálny sekretár SAZ.
Pred oficiálnym programom VZ SAZ vyzval prezident SAZ p. Korčok prítomných jubilantov
v roku 2016 k prevzatiu gratulácie a ocenenia – Pamätná publikácia k OH Rio 2016:
80 rokov – p. Rudolf Mada, 75 rokov – p. Miroslav Machata, 70 rokov – pp. Miroslav Hélia,
Danica Sokolíková, 60 rokov – p. Štefan Bielik. Ocenenie pre neprítomného najstaršieho
jubilanta registrovaného v SAZ – 95 rokov p. Július Pásztor, prevzal p. Straňovský.
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K bodu č. 1 - Otvorenie VZ SAZ a schválenie Rokovacieho poriadku VZ SAZ 5.11.2016.
Rokovanie VZ SAZ otvoril a viedol p. Gubrický. Bolo konštatované, že z pozvaných 85
delegátov s hlasovacím právom je prítomných 82 delegátov čo je 96,47% a VZ SAZ je
uznášaniaschopné. Plénum schválilo Rokovací poriadok VZ SAZ jednomyseľne. Nikto nebol
proti ani sa nezdržal hlasovania.
K bodu č. 2 - Schválenie návrhu programu VZ SAZ 5.11.2016.
Plénum schválilo predložený návrh Programu VZ SAZ 5.11.2016 jednomyseľne. Nikto nebol
proti ani sa nezdržal hlasovania.
K bodu č. 3 - Voľba pracovných komisií VZ SAZ
Boli navrhnutí členovia Mandátovej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Martin Illéš, za jednotlivé
OAZ pp. Miroslav Hélia, Juraj Svinčák, Michal Škvarka, Jaroslav Kolcún. Predložený návrh
bol hlasovaním jednomyseľne schválený, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Boli navrhnutí členovia Návrhovej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Peter Filo, za jednotlivé OAZ
pp. Dag Bělag, Miroslav Illéš, Ivan Čillík, Marcel Nemec. Uvedený návrh zloženia komisie bol
jednomyseľne schválený, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Boli navrhnutí členovia Volebnej komisie VZ SAZ: za VV SAZ p. Vladimír Gubrický, za
jednotlivé OAZ pp. Tomáš Benko, Marián Hammel, Alexander Čakloš, Marek Lúčka. Zloženie
komisie bolo jednomyseľne schválené, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
K bodu č. 4 - Výročná správa prezidenta SAZ
Prezident SAZ p. Peter Korčok predniesol správu o činnosti SAZ za štvorročné volebné
obdobie 2012 – 2016, ktoré považuje za mimoriadne úspešné. Zagratuloval prítomnému
olympijskému víťazovi 2016 p. Matejovi Tóthovi a jeho trénerovi p. Matejovi Spišiakovi.
Vyslovil poďakovanie členom Výkonného výboru SAZ ich činnosť v prospech atletiky –
podpredsedovi SAZ p. L. Asványimu za aktivitu v rámci nových projektov a získavaní financií,
ostatným členom VV SAZ za ich prácu z pozície predsedov jednotlivých komisií – p. V.
Gubrickému (generálny sekretár a komisia pre ekonomiku a marketing), p. R. Mittermayerovi
(ŠTK komisia a zavedenie novej formy Atletickej ligy SAZ), p. P. Filovi (legislatívna komisia
a komisia rozhodcov), R. Hrbáčkovi (organizačná komisia), M. Pupišovi (šéftréner
a trénersko- metodická komisia), p. M. Illéšovi, M. Laurenčíkovi (komisia mládeže), p. J.
Garajovi, ktorý nahradil p. P. Hritza (komisia pre podporu oblastí a klubov), pp. Roškovi,
Gavenčiakovi, Vovčkovi, Kollárovičovi (predsedovia OAZ), p. Malíkovi (kontrolór SAZ),
pracovníkom sekretariátu SAZ a všetkým zástupcom klubov, ktorí sa pričinili o úspech
atletiky.
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Rok 2016 označil za výnimočný vzhľadom na konanie sa Olympijských hier v Rio de Janeiro.
Aj napriek mnohým nepriaznivým predpovediam a hrozbám (vírus zika, bezpečnostné
hľadisko, avízované problémy s nedostavanými športoviskami, ubytovaním, ap.) sa tieto
nenaplnili a OH boli výnimočné nielen exotickým prostredím ale aj kvalitou a kvantitou: v 42
odvetviach športu sa zúčastnilo 11 303 športovcov z 207 krajín (vrátane tímu súťažiaceho
pod olympijskou vlajkou). V hodnotení krajín Slovensko obsadilo 37. priečku, avšak
v samotnej atletike v počte získaných medailí je SAZ na 15. mieste, resp. v počte získaných
bodov na 31. mieste.
Výprava SAZ mala rekordnú účasť: z 51 nominovaných športovcov bolo 16 atlétov, pričom
každý mal osobného trénera. Okrem historického zlata v ére samostatnosti SR M. Tótha
ocenil aj úspech M. Lomnického, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Za úspešný je považovaný
aj projekt podpory Atletického tímu (podporovaní atléti: M. Tóth, L. Klocová a L. Charfreitag
sa úspešne zúčastnili OH, Charfreitag v úlohe trénera) a aklimatizačný pobyt v Juiz de Fora.
SAZ sa stotožňuje s deklarovaným verejným záujmom športu, ktorý sa premieta aj do
podpory štátu jednotlivým zväzom: šport ako životný štýl, zdravie telesné aj duševné, jednou
z hlavných úloh podchytenie športovania mládeže, zároveň vytvárať podmienky pre
reprezentantov. Členská základňa SAZ z počtu 5683 v roku 2012 do roku 2016 sa viac ako
zdvojnásobila – v súčasnosti takmer 12 000 členov, predovšetkým vďaka projektu Detskej
atletiky, zapojením podporovateľov projektov – Tesco poskytlo financie pri trojročnom
projekte na zakúpenie detských sád v sume 80 000 €/rok, Tipos podporil organizovanie
súťaží, MŠ VVaŠ SR poskytol dotácie na základe výziev. V mládežníckych kategóriách
dosahujú jednotlivci vynikajúce výsledky: v 2013 M. Pešková 2. na EYOF., v roku 2014 získala
striebro na OH mládeže, v 2015 získalo družstvo chlapcov štafety SAZ bronz na EYOF, v roku
2016 Gajanová bronz na MEJ dorastu v Tbilisi.
SAZ vysiela výpravy na všetky vrcholné
podujatia, kde sú úspešní mládežníci aj dospelí: v 2013 zlatá medaila zo Svetovej
Univerziády v Kazani M. Kučeru, dve strieborné medaily – J. Repčík a M. Lomnický, v 2014
strieborné medaily z ME v Zurichu - M. Tóth, M. Hrašnová, v 2015 na HME v Prahe 4. miesto
I. Putalovej, na Svetovej Univerziáde v Gwangju strieborná medaila M. Bubeníka, na ME
družstiev v Baku medaila a postup do 2. ligy, zlato na MS v Pekingu M. Tótha, v 2016 na HMS
6. miesto I. Putalovej, a ďalšie finálové umiestnenia.
SAZ je aktívny aj na medzinárodnom poli jednak po organizačnej stránke významných
podujatí: v roku 2013 ME družstiev v Banskej Bystrici, EP v chôdzi a IAFF Challenge
v Dudinciach, každoročne vysoko hodnotená Banskobystrická latka, Elan Míting, obnovenie
PTS mítingu v novom športovom areáli v Šamoríne, Medzinárodný maratón mieru.
Veľkým diplomatickým úspechom je pridelenie usporiadania ME v cezpoľnom behu 2017
v Šamoríne, členstvo slovenských atlétov v komisii atlétov: IAAF – M. Tóth, EA – D.
Velďáková,
návšteva Slovenska významnými osobnosťami svetovej atletiky: bývalý
prezident EA H.J. Wirz na MMM v Košiciach, podpredseda EA J. Gracia – na slávnostnom
otvorení tribúny štadióna v Trnave, S. Bubka – viceprezident IAAF a S. A. Hansen – prezident
EA sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení Atléta roka, A. Juantorena, J. Kratochvílová a ďalší
olympionici a majstri sveta ako hostia na PTS mítingu v Šamoríne.
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SAZ je aktívny na poli vzdelávania trénerov a rozhodcov, má na dobrej úrovni vzájomné
vzťahy s inštitúciami ako VŠC Dukla Banská Bystrica, NŠC a ADA SR v Bratislave.
Zlepšila sa mediálna prezentácia SAZ a popularizácia atletiky formou tlačových porád,
uverejňovaním článkov v médiách, internetovej prezentácie, príspevkami na webe SAZ,
ktoré zaznamenalo 1,5 milióna vzhliadnutí, zvýšila sa fotodokumentácia, video záznamy
z atletických podujatí zásluhou p. M. Porubca (762 videí v trvaní 48:41:04), boli založené
sociálne stránky Facebook, Twitter, vydávanie časopisu Slovenská atletika a významným
ukazovateľom popularity je aj podpis zmluvy s RTVS na 3-ročné obdobie vysielania
atletických podujatí EA.
Prínosom pre SAZ bolo aj založenie Slovenskej atletiky s.r.o, čím sa rozšírili aktivity
a možnosti zisku financií, vzrástla propagácia oblečenia reprezentantov SAZ, mohla byť
zaznamenaná úspora nákladov za nákup atletických detských sád.
V kontexte množstva aktivít, projektov, účasti na všetkých EA, IAAF podujatiach vzrástli aj
nároky na pracovné nasadenie pracovníkov sekretariátu SAZ a do budúcnosti bude potrebné
zvýšiť ich počet.
Do budúcnosti ostáva výzvou pre SAZ zlepšiť športovú infraštruktúru, zvýšiť počet
tartanových štadiónov, resp. ich rekonštrukcia s víziou národného atletického štadióna jednou z možností je takýto v Banskej Bystrici. Popri rekonštrukcii dráh/ výstavbe štadiónov
v 2014 v Skalici, 2015 v Kysuckom Novom Meste, 2016 v Šamoríne by bola optimálna
výstavba nových štadiónov v Košiciach, Bardejove, Dolnom Kubíne, Zvolene a ďalších
mestách. Problémom sú obmedzené finančné možnosti SAZ, nakoľko MŠ VV Š SR vo
výzvach takéto možnosti neposkytuje.
K bodu č. 5 Správu o vývoji hospodárenia SAZ v roku 2016 a Informáciu o hospodárení
obchodnej spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. v roku 2016 predniesol p. Gubrický. Delegáti
dostali k uvedenej problematike písomné materiály. Bola predložená súvaha, výsledovka
a tabuľka príjmov a výdajov Slovenská atletika s.r.o.
Bolo konštatované, že príjmy SAZ oproti roku 2012 vzrástli v roku 2016 o 100%. Zdrojom
zisku okrem štátnych dotácií boli partnerské projekty s IAAF, Tesco (poskytlo 80 000 € na
nákup sád Detskej atletiky), rozvíjajúci sa obchod s reprezentačným oblečením, so
Slovenskou obchodnou marketingovou spoločnosťou, ap. Rozvojové projekty po viacerých
líniách znamenali vyššie príjmy avšak aj vyššie výdaje spojené s administráciou
a spracovaním projektov, čo si vyžiadalo aj zvýšenie počtu pracovníkov SAZ. Na rok 2016 je
podpísaná zmluva o dotáciách s MŠ VV Š SR v sume 1 714 800 €. Pre rok 2017 by malo platiť,
že zväzy by nemali podávať projekty tak ako doteraz, ale bude nárokovateľný príspevok na
základe vzorca za predpokladu splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich zo Zákona
o športe. Rozpočtový zámer SAZ na rok 2017 nie je predložený nakoľko MŠ VV Š SR nesplnil
prísľub oznámenia dotácii pre zväzy k 31. októbru.
Vzhľadom k nedôslednosti prijímateľov príspevkov od SAZ v minulosti (predkladanie
zúčtovania aj v posledných dňoch v roku, chýbajúce doklady ap.), boli poberatelia dotácii
dôrazne požiadaní aby v roku 2016 predložili vyúčtovania pridelených financií na SAZ
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najneskoršie do 31.10., tí čo tak doteraz neurobili, boli opätovne vyzvaní splniť si túto
povinnosť.
K bodu č. 6 Správa o činnosti kontrolóra SAZ
Správu o činnosti kontrolóra za obdobie od 21.5.2016 do 5.11.2016 predniesol p. Malík.
Kontrolór sledoval počas tohto obdobia dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SAZ, pričom
upozornil:
a) na nesúlad medzi smernicou o hosťovaní a schválenými hosťovaniami
b) na nesúlad medzi Rozsahom pretekania sa v SAZ a návrhom nominácie v mládežníckych
kategóriách
c) na nesúlad medzi Koncepciou mládeže na rok 2016 a rozsahom pretekania sa v SAZ
d) na nesúlad organizačného poriadku a predkladania materiálov na zasadnutia VV SAZ.
Na základe týchto upozornení došlo k zmene väčšiny rozhodnutí, ktoré neboli pôvodne
v súlade s platnými predpismi.
Kontrolór SAZ sa zúčastňoval zasadnutí VV SAZ a vykonával priebežnú kontrolu obsahu
zápisníc a včasnosť ich zverejňovania, dohliadal na plnenie údajov pre transformáciu dát do
informačného systému športu do 30.9.2016, vykonával dozor nad prípravou organizačných
materiálov k dnešnému VZ SAZ vrátane oprávnenosti účasti delegátov v zmysle schválených
Stanov SAZ.
Kontrolór sledoval čerpanie finančných prostriedkov v oblastných atletických zväzoch (OAZ),
ktoré dostali od SAZ a ich zúčtovanie: ZsAZ zúčtoval v roku 2016 všetky pridelené
prostriedky, SsAZ zúčtoval zatiaľ len ich časť. Obidva OAZ vedú peňažný denník, v ktorom je
zachytený pohyb finančných prostriedkov a sú čerpané v súlade s predpismi, použité na
zabezpečenie oblastných majstrovských súťaží. AZB v predchádzajúcich rokoch viedol
peňažný denník, avšak v čase kontroly 21.10. nemal vedené príjmy ani výdavky, nakoľko zo
SAZ zatiaľ nečerpal finančné prostriedky. Vo VsAZ došlo k zmene vedenia aj stanov, ktoré
musia byť schválené na MV SR a doteraz sa neuskutočnilo fyzické odovzdanie dokumentácie.
Časť prostriedkov od SAZ pre VsAZ bola pridelená formou zálohy, zatiaľ k 28. októbru
nezúčtovaných. Nakoľko OAZ sú samostatné právne subjekty, prerozdeľovanie financií
schvaľujú vlastné orgány, preto kontrolór apeloval na tieto subjekty aby pripomienky riešili
na oblastných zhromaždeniach, nakoľko podľa nových Stanov SAZ čl. VII. bod 5 písmeno d)
delegátov si volia Oblastné atletické zväzy na svojom VZ konanom v roku kedy sa uskutoční
VZ SAZ.
Z priebežnej kontroly dodržiavanie zverejňovania priebežného čerpania prostriedkov dotácie
od štátu na stránke SAZ v časti Dokumenty – finančná komisia – čerpanie rozpočtu vyplýva,
že k 31. októbru je vysoké percento nevyčerpaných, resp. nezúčtovaných financií zo štátnej
dotácie, preto boli držitelia a správcovia limitov, zástupcovia oddielov vyzvaní aby včas
finančné prostriedky zúčtovali.
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Kontrolór SAZ poukázal na mínusový stav predplatných kont, ktoré sú vytvorené pre každý
atletický klub na bankovom účte SAZ v súlade so Smernicou SAZ 5/2012 Registračného
poriadku SAZ čl. 2 bod 6 a atletické kluby sú povinné dotovať svoje kontá aby boli financie
k dispozícii na jednotlivé aktivity klubu, registráciu ap. Záverom kontrolór SAZ vyzval
všetkých prítomných k dodržiavaniu platných predpisov a smerníc.
K bodu č. 7 Správa reprezentačného trénera SAZ
VZ SAZ zobralo na vedomie správu reprezentačného trénera SAZ p. Martina Pupiša,
hodnotenie sa stotožňuje so správou prednesenou prezidentom SAZ.
Koncepcia
reprezentácie sa schvaľuje každoročne, vrátane pre rok 2016, uverejňovaná na webe SAZ.
V správe poukázal na potrebu vnímať atletiku v širšom kontexte. Poukázal na fakt, že za
štvorročné obdobie 2013 – 2016 bola snaha dať šancu čo najväčšiemu počtu atlétov
zúčastniť sa na vrcholných podujatiach EA a IAAF, zdôraznil jednak zvýšený počet účastníkov
– atlétov ale aj ich osobných trénerov, zlepšenie starostlivosti o atlétov, trénerov,
skvalitnenie výstroje, pokroky aj v mládežníckych kategóriách. SAZ v rámci rozvoja disciplín
výraznejšie podporil rozvoj behov a štafetových behov s očakávaním zlepšenia výkonnostnej
úrovne. Pre rok 2016 bolo konštatované splnenie stanovených cieľov, zdôraznené úspechy
reprezentantov SAZ na vrcholných podujatiach – na Halových MS sa zúčastnili 2 pretekári,
vynikajúce 6. miesto dosiahla I. Putalová a pozitívne bolo hodnotené aj vystúpenie J. Volka,
ktorý zužitkoval skúsenosti, následne splnil limit na ME v Amsterdame. Plánované ciele
v roku 2016 u mládeže boli 1 medaila a 4 x do 8. miesta. Skutočnosť – bronzová medaila na
ME U 17 v Tbilisi v behu na 800 m G. Gajanovej a 5. miesto M. Zavilinskej v skoku do výšky,
5. miesto na MSJ v Bydgošti v behu na 400 m prek. M. Peškovej a 12. miesto na SP v chôdzi
v Ríme D. Černého. Ciele na ME v Amsterdame boli umiestnenia trikrát do 6. miesta,
skutočnosť – 5. miesto M. Lomnického, 7. miesto M. Hrašnovej v hode kladivom, 12
umiestnení do 20 miesta s účasťou SAZ v štafetách na základe rebríčka EA. Vrcholom sezóny
bola účasť atlétov na OH 2016 v Riu, stanovený cieľ bol 1 medaila a 1 umiestnenie do 8.
miesta. Skutočnosťou boli najlepšie umiestnenia v histórii samostatného Slovenka – zlatá
medaila M. Tótha v chôdzi na 50 km, 5. miesto M. Lomnického v hode kladivom a 5
umiestnení do 20. miesta. Do úvahy treba brať reálny pohľad na celosvetovú atletiku,
globalizáciu atletiky – viac ako 60 krajín sveta malo atlétov vo finále OH. Slovensko malo 16
atlétov so splneným limitom (rovnako ako Švédsko, Švajčiarsko, Fínsko, 17 atlétov malo
Írsko, 19 Maďarsko, 26 ČR, 31 Turecko), pričom Slovensko bolo v hodnotení krajín z hľadiska
zisku medailí na 15. mieste a čo sa týka počtu získaných bodov na 31. mieste, čím predbehlo
oveľa väčšie krajiny.
Záverom reprezentačný tréner poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o úspech slovenskej
atletiky.
K bodu č. 8 Vystúpenie zástupcu reprezentantov
Zástupca reprezentantov SR p. Matej Tóth vo svojom vystúpení zdôraznil za najpozitívnejší
fakt možnosť komunikácie medzi atlétmi a funkcionármi, možnosť prezentovať názory
reprezentantov, o čom svedčí aj počet 3 atlétov s hlasom rozhodujúcim na dnešnom VZ SAZ.
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Poukázal na výnimočnosť pozície SAZ – ako počtom obyvateľov malá krajina má 2 zástupcov
v Komisii atlétov IAAF – M. Tótha, EA – D. Velďáková.
Za ďalšie pozitíva považuje: spoločné sústredenie v Tatrách, stanovenie elitného tímu
smerom k OH (elitní atléti potrebujú aj elitné podmienky), zlepšenie podmienok aj pre
mládež, kvalitnejšie oblečenie zn. Adidas, dobré vzťahy v rámci SAZ (nie sú škandály ako
napr. v tenise, futbale, ap.), pozícia SAZ zdôraznená aj tým, že vedúcim výpravy SR na OH bol
zástupca atletiky, výrazne lepšia starostlivosť o výpravy na podujatia, ktorých súčasťou sú aj
lekári, maséri. V záujme vylepšenia podmienok navrhuje podchytiť širšiu reprezentáciu aj
zlepšením podmienok pre trénerov.
p. Tóth záverom vyslovil potešenie, že sa mohol podeliť o výnimočné pocity počnúc rokom
1997 kedy získal prvý titul na M SR, neskôr účasť na medzištátnom stretnutí, v 1998 účasť na
MS 17 v Bydgošti s vyvrcholení zisku titulu majstra sveta v 2015 v Pekingu a víťazstvom na
OH 2016 v Rio de Janeiro.
K bodu č. 9 Schválenie Volebného poriadku VZ SAZ.
Predseda mandátovej komisie p. Ma. Illéš potvrdil, že z 85 pozvaných delegátov s hlasom
rozhodujúcim je prítomných 82, čo je 97,43 % a Plénum je uznášaniaschopné. Neboli
predložené ďalšie návrhy.
Predložený návrh Volebného poriadku SAZ bol schválený jednomyseľne, nikto nebol proti
a nikto sa nezdržal hlasovania.
K bodu č. 10 Prezentácia kandidátov na post prezidenta SAZ
Do funkcie na post prezidenta SAZ bol prihlásený 1 kandidát – p. Peter Korčok. V súlade so
schváleným Volebným poriadkom VZ SAZ mal kandidát 7 minút na prezentáciu svojho
programu, v ktorom poďakoval delegátom za 4 roky spolupráce. Pri rozhodovaní
o kandidatúre na ďalšie volebné obdobie zvážil viacero faktorov: podporu okolia, atletického
hnutia, rodiny a spolupracovníkov a naplnenie cieľov, na ktoré sa v predchádzajúcom
volebnom období podujal – zastaviť úbytok členskej základne, zvýšiť záujem mládeže
o športovania, zlepšiť finančnú situáciu a rozpočet SAZ. Do budúcnosti je pripravený naďalej
viesť SAZ so snahou o rozvoj mládežníckej atletiky s podporou atlétov do 30 rokov
s výhľadom do roku 2020, kedy sa uskutočnia OH v Tokiu, organizovať významné podujatia.
Poďakoval všetkým za doterajšiu spoluprácu a vyslovil nádej v dobrú vzájomnú spoluprácu aj
do budúcnosti. Zároveň navrhol a vymenoval kandidátov, ktorých kandidatúru do VV SAZ
podporuje v rámci ďalšej spolupráce.
K bodu č. 11 Voľba prezidenta SAZ
Delegáti VZ SAZ v súlade s Volebným poriadkom VZ SAZ 5.11.2016 tajným spôsobom
hlasovali ZA zvolenie prezidenta SAZ p. Petra Korčoka počtom hlasov 76, neplatných bolo 6
volebných lístkov.
Novozvolený prezident p. Korčok poďakoval plénu za prejavenú dôveru a uistil prítomných že
ich dôveru nesklame a bude aj naďalej vyvíjať aktivity aby verejnosť aj štátne inštitúcie uznali
slovenskú atletiku ako šport č. 1.
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K bodu č. 12 Voľba viceprezidenta SAZ
Do funkcie na post viceprezidenta SAZ bol prihlásený 1 kandidát – p. Ladislav Asványi.
Delegáti VZ SAZ v súlade s Volebným poriadkom VZ SAZ 5.11.2016 tajným spôsobom
hlasovali o voľbe viceprezidenta SAZ p. Ladislava Asványiho: bolo odovzdaných 80
hlasovacích lístkov, ZA hlasovalo 75 delegátov, 5 volebných lístkov bolo neplatných.
Novozvolenému viceprezidentovi SAZ zagratuloval prezident SAZ p. Korčok a poprial mu
veľa síl k vzájomnej spolupráci. Viceprezident SAZ poďakoval za dôveru a vyjadril nádej
v dobrú spoluprácu aj naďalej.
K bodu č. 13 Voľba členov Výkonného výboru SAZ
Do funkcie člena Výkonného výboru SAZ bolo prihlásených 10 kandidátov (pp. Peter Filo, Ján
Garaj, Rastislav Hrbáček, Martin Illéš, Zoran Kollárovič, Marcel Lopuchovský, Róbert
Mittermayer, Martin Pupiš a Henrieta Rusnáková) a 1 kandidát na post zástupcu
reprezentantov SAZ p. Matej Tóth.
Delegáti VZ SAZ v súlade s Volebným poriadkom SAZ 5.11.2016 tajným spôsobom
odhlasovali v 1. kole zloženie 7 členného VV SAZ ziskom dostatočného počtu hlasov: pp.
Matej Tóth 78, Peter Filo 68, Martin Pupiš 64, Martin Illéš 57, Róbert Mittermayer 55, Zoran
Kollárovič 55, Marcel Lopuchovský 48 hlasov.
Ďalší kandidáti nezískali dostatočný počet hlasov a do VV SAZ sa nedostali: pp. Ján Garaj 32,
Rastislav Hrbáček 31, Tibor Danáč 29, Henrieta Rusnáková 22.
K bodu č. 14 Voľba predsedu a členov Odvolacej komisie SAZ
Do funkcie na post predsedu Odvolacej komisie SAZ bol prihlásený 1 kandidát – p. Miroslav
Motyčík a za členov Odvolacej komisie SAZ dvaja kandidáti - p. Pavol Hajmássy a p. Michal
Kavacký.
Vzhľadom k počtu kandidátov na uvedené posty bol podaný návrh na zmenu Volebného
poriadku – voľba predsedu a členov Odvolacej komisie SAZ spôsobom verejným: ZA uvedený
návrh hlasovalo 82 delegátov VZ SAZ.
Následne sa uskutočnilo hlasovanie verejným spôsobom a VZ SAZ odhlasovalo zloženie
Odvolacej komisie SAZ: predseda p. Miroslav Motyčík a členovia Odvolacej komisie SAZ p.
Pavol Hajmássy a p. Michal Kavacký. ZA uvedený návrh hlasovalo 81 delegátov, 1 sa zdržal
hlasovania.
15. Obed
K bodu č. 16 Diskusia
p. Zdenek Národa – informoval o činnosti vysokoškolského klubu STU Bratislava, rok 2016
považuje za úspešný, klub získal medailu na M SR družstiev, majú 7 trénerov zatiaľ bez
príspevku SAZ na ich mzdu, považuje STUBA za pevný článok SAZ a deklaroval záujem
usporiadať M SR aj v roku 2017, po 10 rokoch uskutočnená výmena povrchu tartanovej
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dráhy, ocenil prezentácie správ VZ SAZ vrátane Atletickej ligy , k správe Slovenskej atletiky
s.r.o. by ocenil vysvetlenie položky reklamných príjmov, či sú podmienené účelovosťou
p. Vladimír Handl – v príspevku sa venoval prechodu mládeže do kategórie dospelých
z pohľadu AC Malacky, kritický sa vyjadril k demotivujúcim spôsobom niektorých klubov
a ich trénerov, do ktorých prestupujú ich atléti, nepoďakujú za atlétov, nežiadajú ani
tréningový denník, často využívajú systém „lanárenia“ na sústredení, znevažujú prácu
pôvodných trénerov namiesto toho aby sa podelili o skúsenosti úspešných trénerov
p. Dana Sokolíková – požiadala o doplnenie rozsahu disciplín atletiky o hod bremenom od
kategórie starších žiakov a systém delegovania na VZ SAZ nazvala „nedemokratickým
a socialistickým“ (na pripomienku reagoval generálny sekretár, že delegovanie je v súlade
s platnou legislatívou)
p. Milan Beliansky – z pozície hosťa VZ SAZ a predsedu Komisie veteránov SAZ pripomenul
medailové úspechy na ME, HME a MS veteránov v uplynulom období, z ktorých väčšina je
aktívnych aj na poli trénerskej a rozhodcovskej činnosti, ocenil podporu VV SAZ pri
usporiadaní M SR veteránov
p. Igor Gavenčiak – vo svojom príspevku oznámil ukončenie činnosti na poste predsedu AZB
z osobných a zdravotných dôvodov, v záujme kontinuity ponúkol pomoc novému VV AZB
K bodu č. 17 Návrh na uznesenie VZ SAZ
VZ SAZ schválilo návrh uznesenia VZ SAZ 5.11.2012, ktorý predložila Návrhová komisie VZ
SAZ. ZA predložený návrh hlasovalo 82 delegátov s hlasom rozhodujúcim, nikto nebol proti
a nikto sa nezdržal hlasovania. Plné znenie Uznesenia VZ SAZ je v prílohe.
K bodu č. 18 Záver
Na záver programu VZ SAZ prezident SAZ p. Korčok poďakoval všetkým prítomným za
aktívnu účasť a zároveň dal do pozornosti zástupcom klubov, ktorých atléti dosiahli
najvýraznejšie úspechy na medzinárodnom poli termín usporiadania vyhlásenia ankety Atlét
roka 14.12.2016 v Bratislave a zaželal aby sa spoločným úsilím podarilo do budúcnosti
posunúť slovenskú atletiky ďalej.
Zaznamenala: Anna Kirnová

Overil: Vladimír Gubrický
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